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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri externe

AFET_PV(2019)1014

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 14 octombrie 2019, 15.00-18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 14 octombrie 2019, la ora 15.12, fiind prezidată de David 
McAllister (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi AFET_OJ(2019)1014

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

În urma aprobării de către coordonatorii Comisiei AFET, scrisoarea de evaluare a audierii 
publice a lui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de 
securitate/Vicepreședinte desemnat pentru Comisia Europeană pentru o Europă mai 
puternică în lume a fost transmisă președintelui Conferinței președinților de comisie.

Nu mai sunt actualizări cu privire la data audierii comisarului desemnat pentru vecinătate 
și extindere. Data posibilă pentru preluarea mandatului de către noua Comisie Europeană 
este 1 decembrie, în funcție de perioada de timp necesară statelor membre pentru a 
propune noi candidați pentru cele trei posturi de comisari desemnați, permițând 
Parlamentului să desfășoare audieri de evaluare.

3. Comunicare a președinției privind deciziile adoptate de coordonatori

În conformitate cu articolul 214 din Regulamentul de procedură al Parlamentului, 
proiectul de consemnare a deciziilor reuniunii coordonatorilor Comisiei AFET din 30 
septembrie a fost încărcat pe pagina de internet a Comisiei AFET și va fi anexat la 
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procesul-verbal al reuniunii.

Dezbatere în comun cu Subcomisia pentru drepturile omului

Punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi au fost abordate împreună.

4. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica 
Socialistă Vietnam

AFET/9/01491
   Raportoare:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Schimb de opinii

5. Încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica 
Socialistă Vietnam

AFET/9/01504
   Raportoare:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Schimb de opinii

6. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

AFET/9/01493
   Raportoare:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Schimb de opinii

7. Acord privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale 
membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte

AFET/9/01511
   Raportoare:

Isabel Wiseler-Lima (PPE)
 Schimb de opinii

David McAllister a răspuns la o solicitare de luare de cuvânt privind situația din Siria prin 
citirea unei declarații de la reuniunea miniștrilor afacerilor externe.

Au intervenit: David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Andrea Cozzolino, Bert-Jan 
Ruissen, Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Jérôme Rivière, David Daly (SEAE), Peter 
Berz (DG TRADE, COM)

*   *   *
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8. Schimb de opinii cu Nikola Dimitrov, ministrul afacerilor externe al Republicii 
Macedonia de Nord

Au intervenit: David McAllister, Nikola Dimitrov (MAE, Republica Macedonia de 
Nord), Sandra Kalniete, Andreas Schieder, Ilhan Kyuchyuk, Jérôme Rivière, Stelios 
Kouloglou, Tonino Picula, Nathalie Loiseau, Kati Piri
 

Dezbatere în comun cu Comisia pentru dezvoltare

Acest punct de pe ordinea de zi a fost coprezidat de David McAllister și Tomas Tobé.

9. Schimb de opinii cu Tagese Chafo, președintele Camerei reprezentanților poporului 
a Parlamentului Etiopiei

Au intervenit: David McAllister, Tomas Tobé, Tagese Chafo (Președintele Camerei 
reprezentanților poporului din Republica Federală Democrată Etiopia), Michael Gahler, 
Jérôme Rivière, Anna Fotyga, Márton Gyöngyösi, György Hölvényi, Grum Abay 
(ambasador, Ambasada Republicii Federale Democrate Etiopia)

*   *   *

Reuniunea a fost suspendată la ora 17.28 și reluată la ora 17.35, fiind prezidată de David 
McAllister (președinte).

10. Schimb de opinii cu Vadym Prystaiko, ministrul afacerilor externe al Ucrainei

Au intervenit: David McAllister, Vadym Prystaiko (MAE, Ucraina), Witold Jan 
Waszczykowski, Michael Gahler, Tonino Picula, Petras Auštrevičius, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Anna Fotyga, Mick Wallace, Kostas Papadakis, Sandra Kalniete, 
Traian Băsescu, Andrea Bocskor, Andrius Kubilius

11. Chestiuni diverse

Niciuna

12. Data și locul următoarei reuniuni

6 noiembrie 2019, 9.00-12.30 și 14.30-18.30 (Bruxelles)
7 noiembrie 2019, 9.00-12.30 (Bruxelles)

Reuniunea a fost închisă la ora 18.36.
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COMISIA PENTRU AFACERI EXTERNE
REUNIUNE A COORDONATORILOR

30 septembrie 2019

CONSEMNAREA DECIZIILOR

I. COMUNICĂRI ALE PREȘEDINȚIEI

A. Numirea unui membru al Grupului de monitorizare pentru negocierile 
privind relațiile UE-ACP în urma expirării Acordului de la Cotonou 
în 2020

Președintele a invitat grupurile politice să își trimită propunerile 
Secretariatului până la 7 octombrie 2019.  Membrul desemnat va fi apoi 
aprobat printr-o procedură scrisă.

B. Scrisori de evaluare ale șefilor delegațiilor nou numiți

Coordonatorii au aprobat scrisorile de evaluare pentru șefii nou-numiți de 
delegații în Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Siria, Ucraina și Yemen. 

C. Dialogul strategic cu Marocul

Președintele i-a informat pe coordonatori cu privire la dialogul strategic 
planificat privind principalele priorități în cadrul programării multianuale a 
asistenței pentru Maroc pentru perioada 2019-2020.

II.DECIZII

A. Pregătirea audierilor comisarilor desemnați

 Informare privind situația actuală, calendarul și normele privind audierile comisarilor 
desemnați în Comisia AFET.
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B. Numirea unui deputat și a unui deputat supleant în rețeaua pentru 
petiții

 Decizia de numire a dlui Javier Nart (Renew Europe) în calitate de membru cu drepturi 
depline al rețelei pentru petiții și de informare a Comisiei PETI cu privire la numirea, 
într-o etapă ulterioară, a unui membru supleant. 

 Grupurile au solicitat prezentarea unor propuneri pentru un membru supleant.

C.Numirea a doi membri (un membru permanent și un membru supleant) 
ca membri responsabili cu integrarea perspectivei de gen și a membrilor 
Rețelei pentru integrarea perspectivei de gen 

 Decizia de numire a dnei Isabel Santos (S&D) în calitate de membru cu drepturi depline 
și a dlui Ernest Urtasun (Verts/ALE) ca membru supleant al Rețelei pentru integrarea 
perspectivei de gen.

D.Raportori permanenți

 Decizia de a atribui raportori permanenți pentru țările enumerate în anexă următoarelor 
grupuri:
PPE: Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Ucraina
S&D: Albania, Georgia, Muntenegru, Turcia
Renew Europe: Belarus, Moldova, Macedonia de Nord
Verts/ALE: Kosovo

E.Decizii privind procedura/numirile

a. Rapoarte

 Decizia de a fuziona procedurile din 2019 și 2020 și de a elabora un raport pentru fiecare 
țară după adoptarea de către Comisia Europeană a pachetului de extindere pentru 2020. 

1. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Albania 
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (S&D) pentru 0 puncte

2. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Bosnia și 
Herțegovina
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (PPE) pentru 0 puncte

3. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Kosovo
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (Verts/ALE) pentru 0 puncte

4. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Muntenegru
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 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (S&D) pentru 0 puncte
5. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Macedonia de 
Nord
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (Renew Europe) pentru 0 

puncte
6. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Serbia 
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (PPE) pentru 0 puncte

7. Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2019 privind Turcia
 Decizia de a atribui acest raport raportorului permanent (S&D) pentru 0 puncte

b. Avize

1. Încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Belarus 
privind facilitarea eliberării vizelor

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Belarus 
privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Decizia de atribuire a avizelor în cadrul punctelor 1-2 raportorului 
permanent (Renew Europe) pentru 1 punct

3. Acordarea de asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al 
Iordaniei
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019

 Decizia de a transmite punctele de vedere ale Comisiei AFET sub forma unei scrisori 
a președintelui

4. Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele 
de finanțare externă

*** 2018/0199(COD)

 Decizie de a nu numi un raportor

Avize din chestiuni pendinte
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5. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Acord dintre Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina referitor la 
acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda 
de Coastă în Bosnia și Herțegovina

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și 
Muntenegru referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Încheierea Acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și 
Republica Serbia referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Serbia

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

11. Acord dintre Uniunea Europeană și fosta Republică iugoslavă a 
Macedoniei referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția 
de Frontieră și Garda de Coastă în fosta Republică iugoslavă a Macedoniei

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Bugetul 2020 – Mandat pentru trilog
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și 
modificarea Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2018/xxx 
[ECRIS-TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019
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14. Stabilirea condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în 
scopuri legate de ETIAS și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1240, 
a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a 
Regulamentului (UE) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (reformare)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE – Consiliul și 
Consiliul European

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Normele și principiile generale privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Instituirea unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, 
serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește 
produsele cu dublă utilizare (reformare)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

19. Cadrul de relocare al Uniunii
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție 
internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau persoanele eligibile pentru 
protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate și de modificare a 
Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională 
(reformare)
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AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Procedura comună în materie de protecție internațională în Uniune
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în 
scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013, al identificării unui 
resortisant al unei țări terțe sau a unui apatrid în situație neregulamentară și privind 
cererile de comparare cu datele Eurodac prezentate de autoritățile de aplicare a 
legii din statele membre și de Europol în scopul asigurării respectării aplicării legii 
(reformare)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agenția Uniunii Europene pentru Azil
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-
unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un 
apatrid (reformare)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016

26. Constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure 
privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Protecția împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislații 
adoptate de către o țară terță, precum și a acțiunilor întemeiate pe aceasta sau care 
rezultă din aceasta (reformare)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Acordul cu Republica Islanda privind participarea acesteia la Biroul 
European de Sprijin pentru Azil

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Acordurile dintre UE și Australia, Brazilia, Canada, Hong Kong, India și 
Japonia în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu 
Servicii (GATS) 1994 referitor la modificarea angajamentelor din listele de 
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angajamente ale Republicii Bulgaria și ale României în cadrul procesului lor de 
aderare la Uniunea Europeană

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Acordul de cooperare și uniune vamală dintre Comunitatea Europeană și 
statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de 
altă parte, în ceea ce privește participarea, în calitate de parte contractantă, a 
Republicii Croația, în urma aderării sale la Uniunea Europeană

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Acordul între Canada și Uniunea Europeană privind transferul și 
prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Sistemul de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de 
ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor 
membre

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Programul de înregistrare a călătorilor
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește 
utilizarea sistemului de intrare/ieșire (EES) și a programului de înregistrare a 
călătorilor (RTP)

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Acordul euro-mediteraneean în domeniul aviației între UE și Israel
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Acordul între CE și Rusia privind modernizarea sistemului actual de 
utilizare a rutelor transsiberiene

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 S-a decis amânarea discuțiilor referitoare la punctele 5-36 pentru următoarea reuniune 
a coordonatorilor

F. Misiuni în prima jumătate a anului 2020
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 S-a decis solicitarea următoarelor misiuni ale comisiei pentru prima jumătate a anului 
2020:

• Turcia (inclusiv zona de Sud-Est); datele urmează să fie confirmate; 
posibilitatea unei misiuni comune cu Comisia DROI

• Bosnia și Herțegovina și Muntenegru; datele urmează să fie 
confirmate

• Uniunea Africană/Etiopia și una dintre țările învecinate (Sudan, 
Mali sau Eritreea)

 S-a decis că următoarele misiuni programate în cea de a doua jumătate a anului 2020 
sunt prioritare:

• Columbia și Mexic; datele urmează să fie confirmate
• Arctica (Islanda și Groenlanda); datele urmează să fie 

confirmate
• Arabia Saudită, Iran și una dintre țările învecinate 

(Kuweit sau Oman); datele urmează să fie confirmate
• Africa de Sud și Zimbabwe; datele urmează să fie confirmate
• Africa de Nord (posibil Algeria și/sau Tunisia)
• ONU 

G. Audieri în prima jumătate a anului 2020

 S-a decis solicitarea următoarelor audieri pentru prima jumătate a anului 2020:
• Parteneriatul estic – viziunea în materie de dezvoltare după 2020 
• Arctica: noua arenă a rivalității între marile puteri/importanța 

geostrategică 
• Securitatea colectivă în Golf 

 S-a luat act de solicitarea de a acorda prioritate următoarelor audieri programate în cea 
de a doua jumătate a anului 2020:

• Situația privind relațiile transatlantice
• Strategia UE pe termen lung privind Rusia.

III. PUNCTE PENTRU DEZBATERE

1. Participarea Parlamentului la reuniunea consultativă comună privind 
PESC/PSAC
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 Grupurile au solicitat numirea membrilor pe baza metodei D’Hondt: 
Președinte (PPE) — președinte în funcție de cote, 1 PPE, 2 S&D, 1 
președinte SEDE (Renew Europe), 1 Verts/ALE 

IV. SUBCOMISII

A. Subcomisia DROI

1. Avizele AFET/DROI privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam și 
Acordul de protecție a investițiilor dintre UE și Vietnam 

 Coordonatorii au fost informați că un raportor al Grupului PPE a fost numit 
în cadrul Subcomisiei DROI.

2. Misiuni pentru primul semestru al anului 2020

 S-a decis aprobarea următoarelor misiuni ale Comisiei DROI pentru prima jumătate 
a anului 2020:

• Amazonia (Brazilia și o altă țară din regiune)
• China 
• Turcia 

3. Audieri pentru primul semestru al anului 2020

 S-a decis aprobarea următoarelor audieri ale Comisiei DROI pentru prima jumătate 
a anului 2020:

• Autoritarismul și restrângerea spațiului pentru libertatea de exprimare, 
libertatea presei și apărătorii drepturilor omului (cu studii de caz 
privind China, Egipt și Rusia)

• Respectul pentru minorități, convingeri și religii
• Migrația și drepturile omului 
• Afacerile și drepturile omului
• Protecția apărătorilor drepturilor de mediu

B. Subcomisia SEDE

1. Misiuni pentru primul semestru al anului 2020
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 S-a decis aprobarea următoarelor misiuni ale Subcomisiei SEDE pentru prima 
jumătate a anului 2020:

• Addis Abeba (Uniunea Africană) și Bamako (Mali) 
• Georgia 
• Franța 

2. Audieri pentru a doua jumătate a anului 2019

 S-a decis aprobarea următoarelor audieri ale Subcomisiei SEDE pentru a doua 
jumătate a anului 2019:

• Implicațiile inteligenței artificiale pentru securitatea și apărarea UE
• Spațiul european de apărare

3. Audieri pentru primul semestru al anului 2020

 S-a decis aprobarea următoarelor audieri ale Subcomisiei SEDE pentru prima 
jumătate a anului 2020:

• Doctrina militară rusească, capabilități, localizare, acțiuni, 
infrastructură și dezvoltarea capabilităților militare

• Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE
• Viitorul regimurilor de control al armelor nucleare și implicațiile în 

materie de securitate pentru UE

V. CHESTIUNI DIVERSE

1. Propunere din partea Renew Europe de a invita doi lideri religioși 
egipteni la Comisia AFET, și anume Marele Imam din Al-Azhar, Dr. 
Ahmed Al Tayeb, și Tawadros II, Papă al Bisericii Ortodoxe Copte

 Decizia de a informa că, din cauza unor circumstanțe neprevăzute, o invitație pentru 
perioada 14-15 octombrie nu va fi posibilă. 

 Decizia de a include un punct privind Egiptul în general în cadrul uneia dintre viitoarele 
reuniuni ale Comisiei AFET.

2. Ancheta desfășurată de coordonatorul PPE cu privire la misiunea ad-
hoc în Ucraina și Georgia.
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 Președintele a confirmat că decizia privind misiunea ad-hoc în Ucraina și 
Georgia a fost luată în cursul reuniunii anterioare a coordonatorilor, iar 
procedurile de autorizare sunt în curs de desfășurare.

***
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